
ααφιθ. οὶ ϑεῖνθ᾽ Διὶ ϑανάώτω 
“ΤοΥ εὐδοκιμοῦν" ΤΗ͂Σ ΣΟΦΥΙΑ͂Σ ΟἸΚΕΊΟΥ καὶ. ἘΤΕΛΠΙΣΤΟΥ ΜΕΪΡΑ͂ΚΟΣ 

ΒΙΟΦΟΥΎΣΟΎΥ. 501 ΤΩΝ Δ Κβαίι ἤβωινν δα, 

'ΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΓΥΜΝΆΣΙΑ τῇ ΑΦΝΙΚΗ ΠΕΡῚ ΤῊΝ ΘΕΟλΟΝ᾽ ΑΝ ΔΙΑΤΡΙΒΟΝΤΌΣ: 

(ΟΣ ΠΣεῚ᾿ ἘΤΩ͂Ν ΔΕΚΑ ὀκτη, "ὯΝ, ἘἸΕΛΕΥΙΚΗΡΒν κοὶ ΠΡΟΣ ΤῸΝ ΝΑΟΝ. ΤΗ͂Σ ἉΓΙΑ͂Σ, 

; ' “τολόθν ἐπιμων. ξἴᾳφη. 
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Τηρηηδίγ,, “΄ς σίχοις ἐλληνικο τὴ δος 

ΤΟῊ; ΒΙΕΟΗΈΒΟΡ - ἘΞ ΡΉδς : χττσὸ τὸ εἰδελφὺ εἰπε 

Ταιὶ Π]: , : : ; 
οΤθα τῷ Ππαύλε. 

"τ αἵ ἜΝ Μοὶ καίφλείξε]α!.. “ὦ ἦ0... : 88 ὄντως ὅς ὩΣ ϑεοειδάξ.» » σὲκ πλη, 1. τὲν 

Ππαχ γεΐδι. δισλὴν νέσον δλίοες ἄναξ. " ΤΗΣ ΒΕ: “μητερίθ»» ἐς δὲ φά(θ» ἤλυθεν ἐυξαμένων, 

᾿Ουδὲ μορὸν τομέων: τι τύσσον ἐκλαύσωξ “εύς, τες “ΛἌἍμεν», ζῶν, καλδὶς ὦηὶ ὁφάμμασ᾽ ἐδεϊξαϊ ασεδὴν 

Ὅσσον ΒΙΓΦΟΥΣΟΥ» ἸΩΝΑ, ᾿ξοῶ Θάναωζον" ΐ “Γ πλέιου οὶ πάν]ων.» πᾶσιν ἦν ἵμερφειν, 

3} “πολλαὶ βιύζξιο πολυπλήϊιο κέλευθοι. ΤΩΡ Καὶ στπλάγχνοισιν ἕδισι Θεῷ μέγαν δικῶν ἐφείλξεν.. 

ΔΛ δὲ αὐλλοΐοις, πήμασι συμ ἐρεῆαι- ἐελαν ΕἸ ρήγην φίχρ.. καὶ καδωρὸς κρφδίην, 

Κουδὲν ἐν ἀνθρώποισι κωλὸν κο!θτη) (0 ἀμοιμτον ΠΩ Ὃ πολλὰ Χρίφξοιο μεγακλέ(» ἅνεν" ἀνέ]λη. 

: ΕἾ19ε δὲ μὴ τὰ λυγρο πλείονα ωδιραινξχεν! τ Μῷ πος λοερ» νῦν μεγώλε κὐδείθ. ἀντιοίσει. Ὁ΄ 

Φεῦ πλξτίῷ» μϑὸ ἀπις (Θ»» ὃ δὲ 9.σφν(θ». ὀφρὺς ὀγείρών, ᾿ ππ Ὃν ϑεώνε ΒΙΓΦΟΥ͂ΣΟΣ; μελιήδεα δ᾽ κπανον ᾿Ιωύξι» 

"Αρχεάϑαι δὲ ωόγί(ῷ», ἢ πεὲνίη δὲ πέδη. ΠΥ ᾿ Ὑδνεκεν ὦ Φίλοι» ϑωρσεῖτε Καὶ τοκέες ὃ 

καλλ(θ» δὲ ἐἰφεροπῆς τυ]θὴ χάρις; ἥ νέοτης δὲ » ὦ απ Αὐλίχα λύσον ἄνωξ, λῦσον χθρονίων Χπο' δεσμῶν» 

Βρῴσμω χεόνε: πολὶη» λυπρῷ δύσις βίοτξ, τ ἀν, ᾿ Καὶ με χορφεισίην 5 τείξον ἔς ξρφγίην, 

“τὶ τὸ λουγόις χρήσει» αἱ αἱ νῦν Φίλτώτου ἐμδ , ᾿ ΩΝ Ἐκοὶ ἐμιοὶ. Χριοὺς πλξ7(Ὁ» μέγαι» ὠδ᾽ ἥν ιδοιμιν 

χηρώθην Φίλε, Φεῦ τάλας ; διχομένδ. ἐπ ς δ. πῇ γυμιῷ καθαρῶν, τἄλλα δὲ κόσμ(θ. ἔχοις. 
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